
अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को रािष्�य मानव अिधकार महाभलेाल ेजारी गरेको सयंकु्त 
काठमाडौं घोषणाप� २०१६ 

90१२ िडसेम्वर २०१६ 

• 0अपाङ्गता एउटा अवस्था हो जुन िविभ� भौितक, सामािजक, सञ्चार सम्बन्धी, 
संस्थागत र �िष्टकोणजन्य अवरोधह�को कारणले उत्प� हुन्छ र यस 
अवस्थालाई पिरवतर्न गनर् सिकन्छ भ�े अपाङ्गताको निवनतम धारणामा िवश्वास 
गद�, 

• 1नेपालमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँिचरहेका व्यिक्तह� सामािजक, आिथर्क, 
राजनैितक, सांस्�ितक सबै �िष्टकोणबाट पछािड पािरएका, िवभेद र उपेक्षाको 
िशकार भएका र िविभ� �कारका अवरोधह�को कारण उच्च जोिखममा 
रहेकाछन् र यस समुदायलाई समावेशी िवकासको मुल धारमा ल्याउनु 
अत्यावश्यक छ भ�े यथाथर्लाई स्वीकाद�, 

• 2नेपाल पक्षराष्� रहेका सबै मानवअिधकार सम्बन्धी घोषणाप�, संध, अिभसंिध वा 
महासंिधह�ले सुिनिश्चत गरेका अिधकारह� अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को 
हकमा समेत समान �पमा लागू हुन्छन् भ�े �रामा पूणर् सहमत हँुदै, 

• 3अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को अिधकार सम्बन्धी महासंिधले सुिनिश्चत गरेका 
अपाङ्गता भएका व्यिक्तका मानवअिधकारह�को पूणर् काय�न्वयनमा आ-आफ्नो 
तफर् बाट पूणर् �ितव�ता जाहेर गद�, 

• 4नेपाल सरकार �ितव� रहेको एिशया तथा �शान्त क्षे�का अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�को लािग क्षे�ीय रणनीित इन्च्योन रणनीित २०१३-२०२२ को 
काय�न्वयनको अपिरहायर्तालाई स्वीकाद�, 

• 5नेपालको संिवधान २०७२ ले स्थािपत गरेका अपाङ्गता भएका व्यिक्तका 
अिधकारह�को काय�न्वयनको लािग पूणर् �ितव� रहँदै, 

• 6नेपालका अन्य नीित, कानुन, िनयम, िनद�िशका आिदले सुिनिश्चत गरेका 
अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का सेवा सुिवधा र अवसरह� सम्बन्धी 
�ावधानह�को �भावकारी काय�न्वयनको आवश्यकतामा िवशेष जोड िदँदै 

• 7अपाङ्गता एउटा मानव िविवधता हो र िवपद् जोिखम न्यूनीकरणका सबै 
पक्षह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भ�े 
�रालाई आत्मसाथ गद� अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी 
महासिन्धको धारा ११ ले व्यवस्था गरे अनुसार आपतकािलन अबस्था  र 
िवपद्को वेलामा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को सुरक्षा तथा संरक्षणलाई 
सुिनिश्चत गद� तथा िवपद् जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी सेन्डाई कायर्ढाँचा २०१५ 



— २०३०, िदगो िवकासका ल�यह�, ईन्चोन रणनीित (ल�य ७), िदल्ली घोषणा 
२०१६ र  सेन्डाई कायर्ढाँचा काय�न्वयन�ित �ितव� हँुदै, 

 

91यस अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को रािष्�य मानवअिधकार महाभेलामा सहभागी सम्पूणर् 
सरकारी तथा गैर सरकारी क्षे�का �ितिनिधह�, िवकास िनकायह�, अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तका संस्थाका �ितिनिधह�, नीिज के्ष�का �ितिनिध, अन्तर�िष्�य गैर सरकारी 
िनकायका �ितिनिधह�, प�कार, वुि�िजवी लगायत हामी सबै अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�को अिधकार संरक्षण, �व�र्न र स्थापनाको लािग आ-आफ्नो तफर् बाट 
देहायबमोिजम गन� �ितव�ता समेत जाहेर गद� सम्बिन्धत सबै सरोकारवालाह�मा 
िसफािरस गदर्छौँ   

१. नपेाल सरकारका लािग िसफािरस 

• 8१.१. गैर सरकारी िनकाय र नीिज क्षे�सँग समेत साझेदारी, सहकायर् र समन्वय 
गरी अपाङ्गता सम्बन्धी �भावकारी रािष्�य सूचना तथा तथ्याङ्क �णालीको 
स्थापना गनुर्पन�। 

• 9१.२. स्थानीय िनकाय माफर् त अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का लािग लिक्षत 
समुहको कायर्�म अन्तगर्तको बजेटको पिरचालनमा हुने गरेको अिनयिमतता, 
िवभेद र अन्यौलपूणर् बजेट बाँडफाँडको अभ्यासलाई खारेज गरेर स्पष्ट कायर्िविध 
माफर् त अपाङ्गता क्षे�को लिक्षत समुह कायर्�मको बजेटको �ितशत स्पष्ट 
�पमा तोिकनुपन� र स्थानीय योजना िनम�ण ��यामा अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�लाई सहभागी गराउने अिनवायर् व्यवस्था गनुर्पन�। 

• 10१.३. अपांगता भएका व्यिक्तह�को अिधकार िवधेयक २०७२ र अपाङ्गता 
सम्बन्धी रािष्�य नीित तथा कायर्योजना अिवलम्ब पािरत गरी काय�न्वयन 
गनुर्पन�। 

• 11१.४. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को लािग भौितक संरचना तथा सञ्चार सेवामा 
पहँुच सम्बन्धी िनद�िशका २०६९ को �भावकारी काय�न्वयन गनुर्पन�। 

• 12१.५. समुदायमा आधािरत पुनस्थ�पना सेवालाई �भावकारी बनाउन छटु्टै 
िनद�िशका तयार गनुर्पन� यसको लािग बजेटमा पय�प्त वृि� गनुर्पन�। 

• 13१.६. समावेशी िशक्षालाई व्यवहारमा सुिनिश्चत हुने गरी व्यिक्तका फरक फरक 
िसकाई आवश्यकता (llllllll lllll) लाई सम्बोधन गनर् उपयुक्त मानव �ोत 
िवकास लगायत िशक्षण िसकाइ प�ित, परीक्षा �णाली, पाठ्य�म, मूल्याङ्कन 
प�ित र शैिक्षक साम�ीमा आवश्यक सुधार ल्याउने गरी योजना, कायर्�म र 
बजेट व्यवस्था गनुर्पन�। 



• 14१.७. समावेशी िशक्षामा िसकाई ��यालाई समावेशी बनाउने अपाङ्गता भएका 
िव�ाथ�ह�को आवश्यकता अनुसार साङ्केितक भाषा, �ेल िलपी, अिडयो 
िभजुअल, स्पशर् संकेत, िच�ह�को �योग आिद जस्ता माध्यमह�को �भावकारी 
�योग र सांकेितक भाषाका िविभ� साम�ीह� र अिडयो वुकह�को 
उत्पादनलाई थप �व�र्न गनुर्पन�। 

• 15१.८. िव�ालयको भौितक तथा शैिक्षक वातावरण अितअशक्त अपाङ्गता भएका 
बालबािलका, बौि�क अपाङ्गता भएका बालबािलका, अिटज्म �भािवत 
बालबािलका र िविभ� िसकाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबािलका सुरिक्षत 
तथा पहँुचयुक्त भएको सुिनिश्चत गनुर्पन�। 

• 16१.९. िदगो िवकास ल�य अनुसार केिन्�य तथा िजल्लास्तरमा अपाङ्गताको 
तथ्यांक संकलनको कायर्लाई सुधार गनर् कायर्गत िसिमतताको अवधारणा 
बमोिजम �भावकारी तथा स्तरीय मापदण्डलाई स्थािपत गराउन वािशङ्गटन 
समूहको �श्नावली जस्ता औजारह�लाई रािष्�य जनगणनामा �योगमा ल्याउने । 
केन्�ीय तथ्यांक िवभागले िवपद् व्यवस्थापनका िनकायह� र अन्य 
अन्तरसम्बिन्धत बहुपक्षीय अन्तर�िष्�य तथा रािष्�य िनकायह�सँग संकिलत 
तथ्यांक आदान�दान गन� सुिनिश्चत गन�। 

• 17१.१०. स्वदेशमै सहायक साम�ीको उत्पादन लगायत सहयोगी सेवालाई �व�र्न 
गनुर्पन� र यस्ता सेवाह�को न्युनतम मापदण्ड िनध�रण गनुर्पन� । बिहरा 
व्यिक्तह�को सञ्चारलाई सहज बनाउन सरकारी काय�लय र अस्पताल जस्ता 
महत्वपूणर् स्थानह�मा दोभाषेको व्यवस्था गनुर्पन�। 

• 18१.११. पूणर् अशक्त अपाङ्ता भएका व्यिक्तको जीवनयापनको लािग आवश्यक 
पय�प्त सामािजक सुरक्षा भ�ाको व्यवस्था गन� र उनीह�मािथ पिरवारिभ� हुने 
िवभेद र  उपेक्षाबाट मुक्त राख्न िवशेष कदम चाल्ने। 

• 19१.१२. िशक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, तािलम जस्ता अवसरह�मा अशक्तताको 
गम्भीरता र गिरवीको अवस्था समेतलाई ध्यान िदई �ाथिमकताको आधारमा सबै 
��ितका अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�लाई उपयुक्त अनु�लता सिहतको पय�प्त 
वातावरण �दान गनुर्पन�। 

• 20१.१३. सबैका लािग सुरिक्षत र पहँुचयुक्त यातायात सेवालाई देशभरी �व�र्न 
गन� �भावकारी नीित ल्याई काय�न्वयन गन� र सावर्जिनक यातायात भाडामा 
िदईएको छुटलाई देशव्यापी �पमा समान �पमा काय�न्वयन गराउन आवश्यक 
कदम चाल्नुपन�।  

• 21१.१४. िनरन्तर औषधी सेवन गनुर्पन� र िनयिमत स्वस्थ्योपचार र परामशर् सेवा 
आवश्यक पन� अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� जस्तै हेमोिफिलया �भािवत व्यिक्त, 
मनोसामािजक अपाङ्गता,  बौि�क अपाङ्गता,वहु अपाङ्गता,मे�दण्ड पक्षघात 



लगायत अन्य अित अशक्त र पूणर्अशक्त अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का लािग 
िनशुल्क �पमा औषधीउपचार र परामशर् सेवा उपलब्ध गराउनुपन�। 

• 22१.१५. अपाङ्गता पिरचयप�मा भैरहेको दु�पयोग रोक्न आवश्यक कानुनी 
�ावधानह� िनम�ण गन� र दु�पयोग गन�ह�लाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपन� । 
अपाङ्गताको पिरभाषा र वग�करण तथा पिरचयप� िवतरण िनद�िशकाह�मा 
रहेका अस्पष्टता र अन्यौलताह�लाई हटाउनुपन� । कितपय पिरभाषामा समेट्न 
नसिकएका अपाङ्गतालाई समेट्नुपन�। 

• 23१.१६. अपाङ्गता भएका मिहला तथा युवाह�को �जनन् स्वास्थ्यको 
अिधकारलाई सुिनिश्चत गन� । 

• 24१.१७. अपाङ्गता भएका मिहलाह� िव�� हुने सबै ��ितका िहंसालाई शुन्य 
सहनिशलताको आधारमा अन्त्य गनर् र यस्ता िहंसाबाट �भािवत मिहलाह�लाई 
चाँडोभन्दा चाँडो न्यायमा पहँुच पुर् याउन िजल्ला स्तरमा पय�प्त सेवा, सुिवधा र 
िवशेष व्यवस्थाह� गनुर्पन� र उनीह�लाई आवश्यक संरक्षण र मनोपरामशर् सेवा 
उपलब्ध गराउनुपन� । 

• 25१.१८. नेपालको संिवधानले सुिनिश्चत गरेका अपाङ्गता भएका व्यिक्तका 
राजनैितक अिधकारह�लाई नयाँ ब�े िनव�चन कानुनमा सुिनिश्चत गरी 
उनीह�को संघीय सभा, �ादेिशक सभा, रािष्�य सभा, समावेशी आयोग, 
स्थानीय िनकाय लगायत राज्यका अन्य िविभ� संयन्�ह�मा अन्य सरह 
समावेशी िसद्दान्तको आधारमा सहभागी र �ितिनिधत्व हुन पाउने गरी 
सुिनिश्चत गन� । सबै अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को मतदानमा भाग िलन 
पाउने अिधकारलाई सुिनिश्चत गन� र मतदानमा भाग िलनबाट बिञ्चत गराउने 
सबै �कारका अवरोधह�को अन्त्य गराउने। 

• 26१.१९. नीिज क्षे�को र सरकारी क्षे�को �म बजारमा अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�को समान पहँुच सुिनिश्चत गनर् आवश्यक नीित र कायर्�मह� लागू 
गनुर्पन� र अपाङ्गता भएका अस्थाई िशक्षक तथा कमर्चारीह�लाई  स्थाई 
सेवामा समावेश हुन पाउने वातावरण तयार गनुर्पन�। 

• 27१.२०. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को स्वरोजगारीलाई �व�र्न गनर् 
स्वरोजगारमुलक तािलम, िवउपुँजी िवतरण, सहकारी �व�र्न, बचत तथा ऋण 
कायर्�म र सुलभ व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र वजार �व�र्नका 
कामह� गनुर्पन�।  

• 28१.२१. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को जीवनमा �भावपान� �नैपिन �कारका 
िनणर्य गन� ��याह�मा वा कायर्�म तथा योजना िनम�ण लगायत अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कनमा अपाङ्गता भएका व्यिक्त वा ितनका �ितिनिधह�को 
�ितिनिधत्वलाई संस्थागत गन�। 



• 29१.२२. साङ्केितक भाषा, �ेल िलपी, अिडयो वुक, डेजी �िविध, ओिसआर, 
स्�िनङ, िरडीङ सफ्टवेयर, ट्याकटाइल साङ्केितक भाषा, िस्पच इन्टर�ेटर, 
पहँुचयुक्त वेवसाइटह� जस्ता अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को सञ्चारलाई 
सहयोग गन� �िविध र माध्यमह�लाई �व�र्न र िवकास गन�। 

• 30१.२३. योजना िनम�ण, काय�न्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन लगायत िवपद् 
जोिखम न्यूिनकरणका सबै ��याह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को अथर्पूणर् 
सहभािगता माफर् त समावेशी जोिखम न्यूिनकरण, पूवर्तयारी र �ितकायर् सम्बन्धी 
सबै स्थानीय तह देखी केन्�ीय तह सम्मका सबै �याकलापह�मा समाजका 
सबै र समावेशी अवधारणालाई सुिनिश्चत गनुर्पन� । पुनिनम�ण र नव िनम�णमा 
सवर्मान्य ढाँचा (lllllllll llllll) को िसद्दान्तलाई अवलम्बन गन� । 

• 31१.२४. िवपद् जोिखम सम्बन्धी सबै नीित, रणनीित, मागर्दशर्न तथा कायर्योजना 
(जस्तैः िवपद् जोिखम व्यावस्थापन सम्बन्धी रािष्�य रणनीित, रािष्�य 
कायर्योजना, रािष्�य िवपद् �ितकायर् योजना, िजल्ला िवपद् पुवर्तयारी तथा 
�ितकायर् सम्बन्धी िजल्ला योजना, िवपद् पिछको पुनर्िनम�ण कायर्ढाँचा, िवपद् 
मुल�वाहीकरण मागर्दशर्न) ह�को िनणर्य िनम�ण गन� तहमा अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�का संस्थाह�को अथर्पूणर् सहभािगता सुिनिश्चत गन� । िवपद् जोिखम 
सम्बन्धी सबै नीित, रणनीित, तथा कायर्योजना (जस्तैः अपाङ्गता सम्बन्धी 
रािष्�य नीित तथा कायर्योजना) ह�मा महासिन्धको धारा ११ ले व्यवस्था गरे 
अनुसार अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को िवपद् र आपतकािलन अवस्थामा सुरक्षा 
तथा संरक्षणको सुिनिश्चतता गन� । 

• 32१.२५. िवपद् जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारी, सुरक्षा सम्बन्धी समाचार 
तथा पूवर् सूचना �णालीह� िविभ� कायर्गत िसिमतता भएका व्यिक्तह� लगायत 
सबै व्यिक्तह�को लािग पहँुचयुक्त ढाँचामा उपलब्ध हुने गरी सुिनिश्चत गन� । 

• 33१.२६. स्थानीय शासन संरचना तथा िवपद् उ�ार सिमितह�मा अपाङ्गता 
भएका व्यिक्तह� र ितनीह�का संस्थाह�को अथर्पूणर् सहभािगता एवं �ितिनिधत्व 
भएको सुिनिश्चत गन� । स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, िशक्षा लगायतका अन्य 
क्षे�ह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का फरक फरक आवश्यकताह� हुन्छन् 
भ�े तथ्यलाई आत्मसाथ गरी मानवीय सहायता सम्बन्धी कायर्लाई उमेर तथा 
अपाङ्गता समावेशीकरण र िस्फयरको न्युनतम मापदण्ड बमोिजम हुनेगरी 
समावेशी भएको सुिनिश्चत गन� । 

• 34१.२७. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� समेत सबै व्यिक्तह�को समान आिथर्क, 
सामािजक, स्वास्थ्य तथा सांस्�ितक �ितरोधी क्षमता हािसल हुनेगरी जोिखम 
तथा संकटास�ताका खास कारणह� सम्बोधन हुनेगरी िवपद् जोिखम पूवर् 



तयारी तथा �ितकायर्, पुनल�भ, पुनस्र्थापना तथा पुनिनर्म�ण कायर्ह� 'िबल्ड 
ब्याक बेटर' भ�े िस�ान्तको आधारमा सञ्चालन गनर् सुिनिश्चत गन� । 

• 35१.२८. िव�ालय, अस्पताल तथा भवन लगायतका नयाँ िनम�ण गिरने भौितक 
संरचनाह� सवर्मान्य संरचना र िबल्ड ब्याक बेटर जस्ता िस�ान्तह� पालना 
गरी िनम�ण गिरने सुिनिश्चतता गन� । 

92२. िवकास िनकाय /दातृ िनकायह� 

• 36२.१. ि�पक्षीय र वहुपक्षीय िवकास िनकायह�ले  आफ्ना नेपालको िवकास 
सम्बन्धी नीित र रणनीित र अझ िसमान्त�त समुदाय लिक्षत िवकास र उत्थान 
सम्बन्धी नीित र कायर्�मह�मा अपाङ्गताका सवालह�लाई समावेश गनुर्पन� र 
नेपालमा सरकारमाफर् त, अन्य साझेदार माफर् त वा आ�ले �त्यक्ष गन� सबै 
िवकासका कामह�बाट अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� समान �पमा लाभािन्वत 
भएका छन् भ�े सुिनिश्चत गन�। 

• 37२.२. नेपालमा काम गिररहेका िवकास िनकायह�ले आफ्ना साझेदार, कमर्चारी 
र नीित िनम�ताह�लाई न्युनतम �पमा अपाङ्गताको अवधारणा, सी.आर.पी.डी. 
र अपाङ्गता सम्बन्धी  सवालमा अिभमुखीकरण र �िशक्षण िदनुपन�। 

• 38२.३. िवकास िनकायह�ले आफ्ना िवकासका कामह�को अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कनको लािग सूचना सङ्कलन गनर् तयार गिरएका �णाली तथा 
उपकरणह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को वग��त तथ्याङ्क समेत आउने 
गरी तयार गन� र यस्ता अनुगमन तथा मुल्याङ्कनह�मा अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�, उनीह�का �ितिनिध संस्था वा सो सम्बन्धी िवज्ञह�लाई सहभागी 
गराउने। 

• 39२.४. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को शसिक्तकरण, क्षमता िवकास, आिथर्क 
शसिक्तकरण, शैिक्षक िवकास, सहायक साम�ी, तािलम, सहयोगी सेवा, 
पहँुचयुक्त �िविधको �व�र्न, स्वरोजगारी तथा बजार �व�र्न, अपाङ्गता के्ष�मा 
काम गन� पेशागत सीप र क्षमता भएको मानव�ोत िवकास तथा पिरचालन, 
�ारिम्भक पिहचान र हस्तक्षेपको लािग �ािविधक क्षमताको िवकास, तथ्याङ्क र 
वैज्ञािनक सूचना �णालीको िवकास, अपाङ्गता िवषयमा अध्ययन तथा 
अनुसंधान, पहँुचयुक्त भौितक संरचनाको िनम�ण तथा यस िवषयमा 
सरोकारवालाको क्षमता िवकास, अपाङ्गता सचेितकरण, अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तका संस्थाह�को क्षमता िवकास तथा पिरचालन जस्ता क्षे�ह�मा लगानी 
गनुर्पन� र सरकारलाई पिन यस्ता क्षे�मा काम गनर् उत्�ेिरत गनुर्पन�। 

• 40२.५. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�लाई िविभ� िवमा कम्पनीह�ले गन� िवभेद 
अन्त्य गनर् �भावकारी कदम चाल्नुपन� र बैङक खाता खोल्न र एटीएम उपयोग 



गनर् पाउने अिधकारबाट बिञ्चत हुनेगरी बनाइएका िवभदेपूणर् नीितह� खारेज 
गनर् लगाई उपयुक्त नीित िनध�रण गनुर्पन�। 

• 41२.६. �िष्टिवहीन व्यिक्त वा ि�न्ट िडस्यािविलटी भएका व्यिक्तह�को अिधकार 
सम्बन्धी महासन्धी मेराकस �ीटीलाई नेपालमा अनुमोदन गराउन आवश्यक पहल 
गनुर्पन�। 

• 42२.७. दाता समुदायको सहयोगमा सञ्चािलत सबै मानवीय तथा िवकास 
कायर्�मह� समावेशी एवं जोिखमको बारेमा सचेत भएको सुिनिश्चतता गन� । 
साथै िवपद् जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना तथा कायर्�मह� िनम�ण गद� 
अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� लगायत सबैभन्दा जोिखममा रहेका समुहह�लाई 
�ाथिमकता िदन सुिनिश्चत गन�। 

३. राष्� सघंीय िनकायह� 

• 43३.१. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को अिधकार सम्बन्धी महासंिधको 
काय�न्वयनका लािग आवश्यक बातावरण िनम�ण गन�, उक्त महासंिधको 
काय�न्वयनको अवस्थाको अनुगमन गन�, महासंिधको काय�न्वयनको लािग 
सरकार र सरोकारवालाह�को क्षमता िवकास गन�।  

• 44३.२. राष्� संघीय िनकायह�मा काम गन� कमर्चारीर यसका साझेदार िनकायमा 
अपाङ्गताको अिधकारमुखी अवधारणा र अपाङ्गता अिधकार सम्बन्धी 
महासंिधको बारेमा अिभमुखीकरण गनुर्पन�। 

• 45३.३. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का संस्थाह�को क्षमता िवकास र पिरचालन 
लगानी गनुर्पन� र अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को नेतृत्व र �ितिनिधत्व गन� 
क्षमता िवकासमा सहयोग पुर् याउनुपन�। 

• 46३.४. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को अिधकार सम्बन्धी महासंिधको 
काय�न्वयनको लािग सरकारमा दवाव सृजना गन�, सरकारी िनकायह�लाई 
तयार गन� र उनीह�को क्षमता िवकासको लािग सहयोग गनुर्पन�। 

• 47३.५. अपाङ्गता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी महासंिधको काय�न्वयनको 
अवस्थाको वारेमा अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव तथा िसफािरसह� िदने। 

• 48३.६. राष्�संघीय िनकायह�को सहयोगमा सरकार वा अन्य �नैपिन साझेदार 
माफर् त सञ्चालन हुने �नै पिन िवकासका कायर्ह�ले अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�लाई समेटेको र यसबाट उनीह� समान �पमा लाभािन्वत भएको 
सुिनिश्चत गनुर्पन�। 

• 49३.७. अपाङ्गता समावेशी िवपद् जोिखम न्यूनीकरणको लािग क्षे�गत संलग्नता 
तथा योजना िनम�ण, काय�न्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई थप �बद्र्धन गनर् 



समुदायदेिख क्षेि�य तहसम्म सरकार तथा अन्य मूल�वाहीकरणको लािग काम 
गन� िनकायह�लाई �ािविधक सहायता उपलब्ध गराउने। 

• 50३.८. िवपद् जोिखम न्यनूीकरणसँग सम्बिन्धत नीित तथा अभ्यास िनम�ण 
लगायत संयुक्त राष्�संघको सहयोगमा सञ्चािलत मानवीय तथा िवकास 
कायर्�ह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� र ितनीह�को �ितिनधी संस्थाह�को 
अथर्पूणर् सहभािगताको सुिनिश्चत गन�। 

• 51३.९. वािसङ्टन समुह �श्नावली जस्ता कायर्गत अवधारणा र औजारह�को 
�योग गरी रािष्�य तथा िजल्ला तहमा अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्यांक संकलनको 
लािग �भावकारी र स्तरीय संयन्�को स्थापनामा सहयोग गन� । साथै 
अपाङ्गताको िविवधता अनुसारको तथ्यांक तथा अपाङ्गता र िवपद् जोिखम 
बीचको सम्बन्ध लगायतका िवषयमा अनुसन्धान गरी अनुसन्धानबाट �ाप्त 
िवषयवस्तु तथा िसकाईह�को क्षे�गत आदान�दान गन�।  (जस्तैः नेपालमा 
भूकम्पले अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को जीवनय�पनमा पारेको �भाव सम्बन्धी 
अध्ययन ।) 

४. रािष्�य तथा अन्तर�िष्�य गरै सरकारी िनकाय 

• 52४.१. नेपालमा िशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी �व�र्न, स्वरोजगारी �व�र्न, भौितक 
िनम�ण, क्षमता िवकास, नेतृत्व िवकास, जनचेतना, सूचना �िविध आिद जुनसुकै 
क्षे�मा लगानी गन� �नै पिन अन्तर�िष्�य गैर सरकारी िनकायह�ले आ�ले 
सहयोग र सहकायर् गरेका िवकास कायर्�मह�मा अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�को पहँुच सुिनिश्तत गन� र लाभािन्वत समुहको तथ्याङ्क र 
सूचनाह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को वग��त तथ्याङ्क राख्ने। 

• 53४.२. हरेक जातजाती, आिथर्क अवस्था, िलङ्ग, रङ्ग, वणर् र भूगोलका 
मािनसह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� पिन हुन्छन् भ�े यथाथर्लाई वुझेर सबै 
अन्तर�िष्�य गैर सरकारी िनकायह�ले िसमान्त�त वगर्को लािग काम गद� 
अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� पिन त्यसमा समावेश गिरएका छन् भिन सुिनिश्चत 
गन�। 

• 54४.३. सबै अन्तर�िष्�य गैर सरकारी िनकायह�ले आफ्नो संयन्� िभ� काम गन� 
सबै कमर्चारीह�लाई अपाङ्गताको निवनतम अवधारणा, िसआरपीडी, नेपालले 
अबलम्बन गरेको पिरभाषा र वग�करण र नेपालमा िव�मान नीितगत र कानुनी 
व्यवस्थाह� र उपलब्ध सेवा र सुिवधाह�को वारेमा पय�प्त अिभमुखीकरण 
गराउनुपन�। 

• 55४.४. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� र उनीह�का सवालह�मा लिक्षत 
कायर्�मह� गद� अपाङ्गता भएका व्यिक्तका संस्था, अपाङ्गता के्ष�मा िवज्ञता 



हािसल गरेका संस्था र सेवामुखी कामह�मा िवज्ञता हािसल गरेका 
संस्थाह�सँग सहकायर् साझेदारी गन�। 

• 56४.५. अपाङ्गता क्षे�मा काम गन� अन्तर�िष्�य गैर सरकारी संस्थाह�ले राज्यका 
अपाङ्गता सम्बन्धी नीित र कायर्�मह�लाई काय�न्वयन गनर् लगानी गन� र 
यसको लािग अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का संस्थाह�को क्षमता िवकास, 
सहभािगता र पिरचालनमा जोड िदनुपन�। 

• 57४.६. अपाङ्गता अिधकार सम्बन्धी जनचेतना, सरकारी संरचना र संयन्�ह�लाई 
अपाङ्गताको सवालमा काम गनर् सक्ने बनाउन क्षमता िवकास, अपाङ्गता 
भएका व्यिक्तका संस्थाह�को क्षमता िवकास, आधुिनक सहायक साम�ीको 
उत्पादन, �व�र्न तथा िवतरण, अपाङ्गता पिहचान, �ारिम्भक हस्तके्षप तथा 
पुनस्थ�पना आिदको लािग �ािविधक क्षमताको िवकास, अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�का लािग रोजगारी तथा स्वरोजगारी, समावेशी िशक्षा, पहँुचयुक्त 
वातावरण िनम�ण जस्ता क्षे�ह�मा लगानी वढाउनुपन�। 

• 58४.७. िवपद् जोिखम न्यनूीकरणका सबै चरणह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� 
र ितनीह�को �ितिनिध संस्थाह�को अथर्पूणर् योगदान सुिनिश्चत गनर् उनीह�को 
क्षमता अिभवृि� गन� र समुदायमा आधािरत िवपद् जोिखम न्यूनीकरण 
कायर्�ममा मिहला, वालवािलका, युवा तथा ज्येष्ठ नागिरक लगायत अपाङ्गता 
भएका व्यिक्तह�को अथर्पूणर् सहभािगता सुिनिश्चत गन�। 

• 59४.८. स्थानीय तहमा समावेशी सामुदाियक जोिखम मूल्यांकन र िवपद् जोिखम 
न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना िनम�ण गन� जसमा वािसङ्टन समूह �श्नावली 
लगायतका तथ्यांक संकलन गन� उपकरणह�को �योग समेत पदर्छन्। (जस्तैः 
सामुदाियक जोिखम सम्भाव्यता तथा क्षमता मूल्यांकन) 

• 60४.९. िवपद् जोिखम न्यनूीकरण सम्बन्धी जानकारी, अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�को लािग सञ्चार तथा सेवाह� (जस्तैः समावेशी र पहँुचयुक्त पूवर् 
सूचना �णाली, िवपद्को बेलामा सुरिक्षत स्थानमा सान� समावेशी योजना तथा 
िवपद् पुवर्तयारीका अभ्यासह�) आिदको पहँुचमा सुधारको लािग सहयोग गन�। 

• 61४.१०. अपाङ्गता भएका सहजकत�ह� तथा �िशक्षकह�, िवपद्को बेलामा 
सबैभन्दा पिहला सहयोग पुय�उने व्यिक्तह� लगायत अपाङ्गता समावेशी िवपद् 
जोिखम न्यूनीकरणको क्षे�मा काम गन� व्यिक्तह�को सूिच तयार गनर् सहयोग 
पुय�उने। 

• 62४.११. िवपद् जोिखम न्यूनीकरणमा पहँुचयुक्त भौितक संरचना, सञ्चार तथा 
सेवाह�लाई सबैको सहभागीता तथा न्युन जोिखम भएको सुिनिश्चत गनर्को 
लािग सवर्मान्य संरचना र सहयोगी �िविधको �वधर्न गन�। 



• 63४.१२. �भावकारी �ितकायर् तथा पुनल�भ, पुनस्थ�पना र पुनिनर्म�णमा िबल्ड 
ब्याक बेटरको िस�ान्त अवलम्बन गनर् अपाङ्गता समावेशी िवपद् जोिखम 
सम्बन्धी पूवर्तयारीलाई �वधर्न गन�। 

५. नीिज क्ष�े 

• 64५.१. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� �म बजारका नयाँ शिक्त हुन् र अन्य सरह 
बजारका समान हैिसयत राख्ने सक्षम �ाहक पिन हुन् भ�े मान्यतामा िवश्वास 
गद� पहँुचयुक्त कायर्स्थल, पहँुचयुक्त बजार, पहँुचयुक्त िकनमेल केन्�, पहँुचयुक्त 
सूचना �िविध,  पहँुचयुक्त सडक तथा यातायात सेवा र पहँुचयुक्त वस्तु तथा 
सेवाको उत्पादन र िवि�मा जोड िदनुपन�। 

• 65५.२. नीिज क्षे�को लगानीमा हुने �नै पिन िवकासका कामह�मा वा सावर्जिनक 
�योजनका लािग गिरने भौितक िनम�णह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को 
पिन समान पहँुच छ भ�े �रा सुिनिश्चत गन�। 

• 66५.३. पयर्टनको �चुर संभावना भएको नेपालमा पहँुचयुक्त पयर्टनलाई �व�र्न 
गद� सबै पयर्टकीय स्थलह�लाई पहँुचयुक्त बनाउने र सांस्�ितक 
िवश्वसम्पदाह�मा न्यूनतम �पमा पिन िवश्वव्पापी पहँुच स्थापना गनुर्पन�। 

• 67५.४. नीिज क्षे�बाट सञ्चािलत यातायात सेवाह�मा अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�को समान पहँुच सुिनिश्चत गनर् यातायात सेवालाई सबैका लािग 
पहँुचयुक्त बनाउन िजम्मेवार हुनुपन�। 

• 68५.४. नीिज क्षे�बाट �दान गिरने सबै िकिसमका सेवा सुिवधा र कायर्�मह� 
समावेशी र जोिखमको बारेमा सचेत भई �वाह गिरएको वा सञ्चालन भएको 
सुिनश्चत गन�। 

६.  सञ्चार माध्यम र प�कारह� 

• 69६.१. अपाङ्गता भएका व्यिक्तका मानवअिधकारका सवालह�लाई उजागर गन� 
र अपाङ्गतालाई दया र उपकारको �िष्टकोणबाट हेन� परम्परागत 
अवधारणालाई सञ्चार माध्यमह�मा िन�त्सािहत गन� । 

• 70६.२. सञ्चार माध्यमका कमर्चारी र प�कारह�लाई अपाङ्गतको सवालमा 
अिभमुखीकरण गराउने र सामािजक सवालह�को िरपोिटर्ङ गद� अपाङ्गताका 
सवालह�लाई पिन �ाथिमकतामा राख्नुपन� । 

• 71६.३. अपाङ्गता अिधकार सम्बन्धी लेख रचना, िफचर आिदलाई �ाथिमकता 
िदने र अपाङ्गता भएका व्यिक्त र अपाङ्गता �ितको नकारात्मक सामािजक 
छवी (llllllll llllll lllll) लाई िन�त्सािहत गन� । 



• 72६.४. अपाङ्गताको अिधकारमुखी अवधारणालाई �व�र्न गन� र अपाङ्गता भनेको 
कमजोरी वा असक्षमता हो वा काम नलाग्ने �रा हो  भ�े जस्ता अथर् वुझाउने 
वा सङ्केत गन� शब्दावली, सािहत्य, वाक्यांश र आसयह�लाई आम सञ्चारमा 
�वेश निदने । 

• 73६.५. िवपद् जोिखम न्यनुीकरण र सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी, िशक्षा तथा सचेतना 
जगाउने कायर्मा सञ्चार माध्यमको भूिमका वृि� गन� । साथै, त्यस्ता 
जानकारीह�मा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� लगायत सबैको लािग समान पहँुच 
भएको सुिनिश्चत गन� । 

७.  अपाङ्गता भएका व्यिक्तका ससं्थाह� 

• 74७.१. अपाङ्गता भएका व्यिक्तका अिधकार सम्बन्धी िवषयमा समुदायमा 
जनचेतना अिभवृि� गन� र राज्यले उपलब्ध गराएका िनयम, कानुन, नीित र 
कायर्�मह�कोबारेमा अपाङ्गता भएका व्यिक्त र स्थानीय सरोकारवालाह�लाई 
सुसूिचत गनुर्पन�। 

• 75७.२. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का अवस्था, समस्या र अवरोधह�को वारेमा 
स्थानीय स्तरमा सूचना, तथ्याङ्क र घटना अध्ययन र �माणह� सङ्कलन गन� 
र संकिलत सूचना तथा �माणह�को आधारमा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�लाई 
सेवा सुिवधा र अवसरह�मा पहँुच पुर् याउन पैरवी गनुर्पन�। 

• 76७.३. अपाङ्गता अिधकारको वारेमा स्थानीय सरोकारवाला िनकायह�लाई 
सचेितकरण गन� र अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का सेवा सुिवधा र �ाथिमकता 
�ित सम्वेदनिशल र िजम्मेवार हुन सहिजकरण गन�। 

• 77७.४. स्थानीय स्तरमा िविभ� सेवा सुिवधा, आिथर्क सामािजक तथा सांस्�ितक 
शसक्तीकरण जस्ता कायर्�मह�मा अपाङ्गताको मुल �वाहीकरणका लािग 
पैरवी गन�। 

• 78७.५. अपाङ्गता अिधकारको लािग स्थानीय स्तरमा आवाजलाई बुलन्द बनाउन 
िविभ� स्थानीय संघ संस्था, नीिज क्षे�, सञ्चार माध्यम आिदसँग सञ्जाल र 
सहकायर् िवकास गनुर्पन�। 

• 79७.६. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�लाई आफ्नो अिधकारको बारेमा बोल्न सक्ने 
बनाउन र अन्य िविभ� क्षे�मा उनीह�को क्षमता िवकास गनर् क्षमता िवकासका 
कायर्�मह� गनुर्पन�।    

• 80७.७. िव�मान वा उपलब्ध सेवा सुिवधा अपाङ्गता भएका व्यिक्तह� सम्म 
पुर् याउन सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला िनकायह�सँग समन्वय र सहकायर् 
गनुर्पन�। 



• 81७.८. स्थानीय अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का अिधकारह� सुिनिश्चत गनर् र 
उनीह�को जीवनमा सकारात्मक पिरवतर्न आउने गरी िविभ� कामह� गनुर्पन�। 

• 82७.९. अपाङ्गतासम्बन्धी नीितको बारेमा हुने पैरवी, िवकास र यसका 
अभ्यासह�मा िवपद् तथा आपतकािलन अवस्थामा (िसआरिपडी धारा ११) 
अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को सुरक्षा तथा संरक्षण सुिनिश्चत गिरनुपन� �ावधान 
र सवालह� सम्वोधन भएको सुिनिश्चत गन�। 

• 83७.१०. �भावकारी पैरवी तथा साझेदारीका साथै िवपद् जोिखम न्यूनीकरणसँग 
सम्बिन्धत संयन्�ह�मा स्थानीय देिख रािष्�य तहसम्म अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तह�को अथर्पूणर् सहभािगता एवं �ितिनिधत्वका लािग समावेशी िवपद् 
जोिखम न्युनीकरण सम्बन्धी आन्तिरक मानव संशाधन िवकासमा जोड िदने। 

८.  सेवा �दायक संस्थाह� 

• 84८.१. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�लाई दयाको आधारमा नभई अिधकारको 
आधारमा पुनस्थ�पना सेवा, सहायक साम�ी, उपचार, अभ्यस्तता तािलम, परामशर् 
सेवा लगायत अन्य आवश्यक िविशष्ट सेवाह� उपलब्ध गराउनुपन�। 

• 85८.२. अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�का आवश्यकता र छनौटलाई मध्यनजर राखी 
र व्यिक्तको िनणर्य गनर् पाउने अिधकारलाई सम्मान गद� गुणस्तरीय सेवाह� 
उपलब्ध गराउने। 

• 86८.३. सेवा सुिवधाह�लाई चािहएको वेलामा उपलब्ध हुनेगरी शहरमा भन्दा 
�ािमण क्षे�मा केिन्�त गन�। 

• 87८.४. सेवा�दायक संस्थाह�सँग रहेका सेवा सम्बन्धी िसप, ज्ञान र 
अनुभवह�लाई देशका िविभ� ठाउँमा हस्तान्तरण गनुर्पन� र यस्ता सीपह� 
िसक्ने र काम गन� अवसरह� अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�लाई समेत िदनुपन�। 

९. नागिरक समाज 

• 88९.१. अपाङ्गता भएका व्यिक्तका आवाज र अिधकारह�लाई िविभ� 
मञ्चह�बाट उठान गनुर्पन� र नागिरक समाजका िविभ� कायर्�मह�मा 
अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�लाई सहभागी गराउनुपन�। 

• 89९.२. अपाङ्गता समावेशी िवपद् जोिखम न्युनीकरणका लािग स्थानीय नेतृत्व 
तथा मञ्चह�को िवकासमा जोड िदने। 


	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलाले जारी गरेको संयुक्त काठमाडौं घोषणापत्र २०१६
	 ७.१०. प्रभावकारी पैरवी तथा साझेदारीका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुमा स्थानीय देखि राष्ट्रिय तहसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी आन्तरिक मानव संशाधन विकासमा जोड दिने।
	 ७.६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा बोल्न सक्ने बनाउन र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूको क्षमता विकास गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने।   
	 नेपालमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणबाट पछाडि पारिएका, विभेद र उपेक्षाको शिकार भएका र विभिन्न प्रकारका अवरोधहरुको कारण उच्च जोखिममा रहेकाछन् र यस समुदायलाई समावेशी विकासको मुल धारमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै,
	 अपाङ्गता एउटा अवस्था हो जुन विभिन्न भौतिक, सामाजिक, सञ्चार सम्बन्धी, संस्थागत र दृष्टिकोणजन्य अवरोधहरूको कारणले उत्पन्न हुन्छ र यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अपाङ्गताको नविनतम धारणामा विश्वास गर्दै,
	१२ डिसेम्वर २०१६
	 नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका सबै मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, संध, अभिसंधि वा महासंधिहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा समेत समान रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने कुरामा पूर्ण सहमत हुँदै,
	 ९.२. अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि स्थानीय नेतृत्व तथा मञ्चहरुको विकासमा जोड दिने।
	 ८.४. सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग रहेका सेवा सम्बन्धी सिप, ज्ञान र अनुभवहरूलाई देशका विभिन्न ठाउँमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र यस्ता सीपहरू सिक्ने र काम गर्ने अवसरहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत दिनुपर्ने।
	 ८.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको आधारमा नभई अधिकारको आधारमा पुनर्स्थापना सेवा, सहायक सामग्री, उपचार, अभ्यस्तता तालिम, परामर्श सेवा लगायत अन्य आवश्यक विशिष्ट सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने।
	 ७.८. स्थानीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने गरी विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने।
	 ७.७. विद्यमान वा उपलब्ध सेवा सुविधा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म पुर्याउन सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने।
	 ५.३. पर्यटनको प्रचुर संभावना भएको नेपालमा पहुँचयुक्त पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै सबै पर्यटकीय स्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने र सांस्कृतिक विश्वसम्पदाहरूमा न्यूनतम रूपमा पनि विश्वव्पापी पहुँच स्थापना गर्नुपर्ने।
	 ५.२. नीजि क्षेत्रको लगानीमा हुने कुनै पनि विकासका कामहरूमा वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिने भौतिक निर्माणहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि समान पहुँच छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।
	 ५.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू श्रम बजारका नयाँ शक्ति हुन् र अन्य सरह बजारका समान हैसियत राख्ने सक्षम ग्राहक पनि हुन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दै पहुँचयुक्त कार्यस्थल, पहुँचयुक्त बजार, पहुँचयुक्त किनमेल केन्द्र, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधि,  पहुँचयुक्त सडक तथा यातायात सेवा र पहुँचयुक्त वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र विक्रिमा जोड दिनुपर्ने।
	 ४.१२. प्रभावकारी प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा बिल्ड ब्याक बेटरको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम सम्बन्धी पूर्वतयारीलाई प्रवर्धन गर्ने।
	 ४.११. विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, सञ्चार तथा सेवाहरुलाई सबैको सहभागीता तथा न्युन जोखिम भएको सुनिश्चित गर्नको लागि सर्वमान्य संरचना र सहयोगी प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने।
	 ४.१०. अपाङ्गता भएका सहजकर्ताहरु तथा प्रशिक्षकहरु, विपद्को बेलामा सबैभन्दा पहिला सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरु लगायत अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको सूचि तयार गर्न सहयोग पुर्याउने।
	 ४.२. हरेक जातजाती, आर्थिक अवस्था, लिङ्ग, रङ्ग, वर्ण र भूगोलका मानिसहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई वुझेर सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरूले सिमान्तकृत वर्गको लागि काम गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा समावेश गरिएका छन् भनि सुनिश्चित गर्ने।
	 ३.८. विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित नीति तथा अभ्यास निर्माण लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा सञ्चालित मानवीय तथा विकास कार्यक्रहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तिनीहरुको प्रतिनिधी संस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने।
	 ३.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको कार्यान्वयनको लागि सरकारमा दवाव सृजना गर्ने, सरकारी निकायहरूलाई तयार गर्ने र उनीहरुको क्षमता विकासको लागि सहयोग गर्नुपर्ने।
	 ३.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बातावरण निर्माण गर्ने, उक्त महासंधिको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने, महासंधिको कार्यान्वयनको लागि सरकार र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्ने। 
	 १.२७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समेत सबै व्यक्तिहरुको समान आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक प्रतिरोधी क्षमता हासिल हुनेगरी जोखिम तथा संकटासन्नताका खास कारणहरु सम्बोधन हुनेगरी विपद् जोखिम पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यहरु 'बिल्ड ब्याक बेटर' भन्ने सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन गर्न सुनिश्चित गर्ने ।
	 १.२४. विपद् जोखिम सम्बन्धी सबै नीति, रणनीति, मार्गदर्शन तथा कार्ययोजना (जस्तैः विपद् जोखिम व्यावस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, राष्ट्रिय कार्ययोजना, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य योजना, जिल्ला विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी जिल्ला योजना, विपद् पछिको पुर्ननिर्माण कार्यढाँचा, विपद् मुलप्रवाहीकरण मार्गदर्शन) हरुको निर्णय निर्माण गर्ने तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका संस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । विपद् जोखिम सम्बन्धी सबै नीति, रणनीति, तथा कार्ययोजना (जस्तैः अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना) हरुमा महासन्धिको धारा ११ ले व्यवस्था गरे अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विपद् र आपतकालिन अवस्थामा सुरक्षा तथा संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने ।
	 १.१८. नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका राजनैतिक अधिकारहरूलाई नयाँ बन्ने निर्वाचन कानुनमा सुनिश्चित गरी उनीहरूको संघीय सभा, प्रादेशिक सभा, राष्ट्रिय सभा, समावेशी आयोग, स्थानीय निकाय लगायत राज्यका अन्य विभिन्न संयन्त्रहरूमा अन्य सरह समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागी र प्रतिनिधित्व हुन पाउने गरी सुनिश्चित गर्ने । सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र मतदानमा भाग लिनबाट बञ्चित गराउने सबै प्रकारका अवरोधहरूको अन्त्य गराउने।
	 १.१३. सबैका लागि सुरक्षित र पहुँचयुक्त यातायात सेवालाई देशभरी प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याई कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक यातायात भाडामा दिईएको छुटलाई देशव्यापी रूपमा समान रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने। 
	 १.१२. शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, तालिम जस्ता अवसरहरूमा अशक्तताको गम्भीरता र गरिवीको अवस्था समेतलाई ध्यान दिई प्राथमिकताको आधारमा सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त अनुकुलता सहितको पर्याप्त वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने।
	 १.९. दिगो विकास लक्ष्य अनुसार केन्द्रिय तथा जिल्लास्तरमा अपाङ्गताको तथ्यांक संकलनको कार्यलाई सुधार गर्न कार्यगत सिमितताको अवधारणा बमोजिम प्रभावकारी तथा स्तरीय मापदण्डलाई स्थापित गराउन वाशिङ्गटन समूहको प्रश्नावली जस्ता औजारहरुलाई राष्ट्रिय जनगणनामा प्रयोगमा ल्याउने । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विपद् व्यवस्थापनका निकायहरु र अन्य अन्तरसम्बन्धित बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय निकायहरुसँग संकलित तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्ने।
	 १.६. समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमा सुनिश्चित हुने गरी व्यक्तिका फरक फरक सिकाई आवश्यकता (learning needs) लाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त मानव स्रोत विकास लगायत शिक्षण सिकाइ पद्धति, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन पद्धति र शैक्षिक सामग्रीमा आवश्यक सुधार ल्याउने गरी योजना, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने।
	 १.५. समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने यसको लागि बजेटमा पर्याप्त वृद्धि गर्नुपर्ने।
	 १.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवामा पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
	 १.२. स्थानीय निकाय मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित समुहको कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटको परिचालनमा हुने गरेको अनियमितता, विभेद र अन्यौलपूर्ण बजेट बाँडफाँडको अभ्यासलाई खारेज गरेर स्पष्ट कार्यविधि मार्फत अपाङ्गता क्षेत्रको लक्षित समुह कार्यक्रमको बजेटको प्रतिशत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने र स्थानीय योजना निर्माण प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने।
	 १.१. गैर सरकारी निकाय र नीजि क्षेत्रसँग समेत साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गरी अपाङ्गता सम्बन्धी प्रभावकारी राष्ट्रिय सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने।
	यस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलामा सहभागी सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, विकास निकायहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतिनिधिहरू, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार, वुद्धिजिवी लगायत हामी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्थापनाको लागि आ-आफ्नो तर्फबाट देहायबमोजिम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूमा सिफारिस गर्दछौँ  
	 अपाङ्गता एउटा मानव विविधता हो र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै पक्षहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ११ ले व्यवस्था गरे अनुसार आपतकालिन अबस्था  र विपद्को वेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा तथा संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्दै तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचा २०१५ — २०३०, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, ईन्चोन रणनीति (लक्ष्य ७), दिल्ली घोषणा २०१६ र  सेन्डाई कार्यढाँचा कार्यान्वयनप्रति प्रतिवद्ध हुँदै,
	 नेपालका अन्य नीति, कानुन, नियम, निर्देशिका आदिले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सेवा सुविधा र अवसरहरू सम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतामा विशेष जोड दिँदै
	 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासंधिले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानवअधिकारहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा आ-आफ्नो तर्फबाट पूर्ण प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै,
	 १.७. समावेशी शिक्षामा सिकाई प्रकृयालाई समावेशी बनाउने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार साङ्केतिक भाषा, ब्रेल लिपी, अडियो भिजुअल, स्पर्श संकेत, चित्रहरूको प्रयोग आदि जस्ता माध्यमहरूको प्रभावकारी प्रयोग र सांकेतिक भाषाका विभिन्न सामग्रीहरू र अडियो वुकहरूको उत्पादनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
	 १.२३. योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन लगायत विपद् जोखिम न्यूनिकरणका सबै प्रकृयाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता मार्फत समावेशी जोखिम न्यूनिकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धी सबै स्थानीय तह देखी केन्द्रीय तह सम्मका सबै कृयाकलापहरूमा समाजका सबै र समावेशी अवधारणालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने । पुननिर्माण र नव निर्माणमा सर्वमान्य ढाँचा (universal design) को सिद्दान्तलाई अवलम्बन गर्ने ।
	 २.२. नेपालमा काम गरिरहेका विकास निकायहरूले आफ्ना साझेदार, कर्मचारी र नीति निर्माताहरूलाई न्युनतम रूपमा अपाङ्गताको अवधारणा, सी.आर.पी.डी. र अपाङ्गता सम्बन्धी  सवालमा अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण दिनुपर्ने।
	 ३.९. वासिङ्टन समुह प्रश्नावली जस्ता कार्यगत अवधारणा र औजारहरुको प्रयोग गरी राष्ट्रिय तथा जिल्ला तहमा अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्यांक संकलनको लागि प्रभावकारी र स्तरीय संयन्त्रको स्थापनामा सहयोग गर्ने । साथै अपाङ्गताको विविधता अनुसारको तथ्यांक तथा अपाङ्गता र विपद् जोखिम बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरी अनुसन्धानबाट प्राप्त विषयवस्तु तथा सिकाईहरुको क्षेत्रगत आदानप्रदान गर्ने।  (जस्तैः नेपालमा भूकम्पले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनर्यापनमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन ।)
	 ४.५. अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले राज्यका अपाङ्गता सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न लगानी गर्ने र यसको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूको क्षमता विकास, सहभागिता र परिचालनमा जोड दिनुपर्ने।
	 ४.७. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै चरणहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तिनीहरुको प्रतिनिधि संस्थाहरुको अर्थपूर्ण योगदान सुनिश्चित गर्न उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रममा महिला, वालवालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
	 ४.९. विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सञ्चार तथा सेवाहरु (जस्तैः समावेशी र पहुँचयुक्त पूर्व सूचना प्रणाली, विपद्को बेलामा सुरक्षित स्थानमा सार्ने समावेशी योजना तथा विपद् पुर्वतयारीका अभ्यासहरु) आदिको पहुँचमा सुधारको लागि सहयोग गर्ने।
	 ५.४. नीजि क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवा सुविधा र कार्यक्रमहरु समावेशी र जोखिमको बारेमा सचेत भई प्रवाह गरिएको वा सञ्चालन भएको सुनिश्चत गर्ने।
	 ६.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानवअधिकारका सवालहरूलाई उजागर गर्ने र अपाङ्गतालाई दया र उपकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परम्परागत अवधारणालाई सञ्चार माध्यमहरूमा निरूत्साहित गर्ने ।
	 ६.४. अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने र अपाङ्गता भनेको कमजोरी वा असक्षमता हो वा काम नलाग्ने कुरा हो  भन्ने जस्ता अर्थ वुझाउने वा सङ्केत गर्ने शब्दावली, साहित्य, वाक्यांश र आसयहरूलाई आम सञ्चारमा प्रवेश नदिने ।
	 ७.३. अपाङ्गता अधिकारको वारेमा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूलाई सचेतिकरण गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सेवा सुविधा र प्राथमिकता प्रति सम्वेदनशिल र जिम्मेवार हुन सहजिकरण गर्ने।
	 ९.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवाज र अधिकारहरूलाई विभिन्न मञ्चहरूबाट उठान गर्नुपर्ने र नागरिक समाजका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने।
	 ८.३. सेवा सुविधाहरूलाई चाहिएको वेलामा उपलब्ध हुनेगरी शहरमा भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने।
	 ८.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका आवश्यकता र छनौटलाई मध्यनजर राखी र व्यक्तिको निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै गुणस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध गराउने।
	 ७.९. अपाङ्गतासम्बन्धी नीतिको बारेमा हुने पैरवी, विकास र यसका अभ्यासहरुमा विपद् तथा आपतकालिन अवस्थामा (सिआरपिडी धारा ११) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रावधान र सवालहरु सम्वोधन भएको सुनिश्चित गर्ने।
	 ७.५. अपाङ्गता अधिकारको लागि स्थानीय स्तरमा आवाजलाई बुलन्द बनाउन विभिन्न स्थानीय संघ संस्था, नीजि क्षेत्र, सञ्चार माध्यम आदिसँग सञ्जाल र सहकार्य विकास गर्नुपर्ने।
	 ७.४. स्थानीय स्तरमा विभिन्न सेवा सुविधा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक शसक्तीकरण जस्ता कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको मुल प्रवाहीकरणका लागि पैरवी गर्ने।
	 ७.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अवस्था, समस्या र अवरोधहरूको वारेमा स्थानीय स्तरमा सूचना, तथ्याङ्क र घटना अध्ययन र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र संकलित सूचना तथा प्रमाणहरुको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा सुविधा र अवसरहरूमा पहुँच पुर्याउन पैरवी गर्नुपर्ने।
	 ७.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी विषयमा समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र राज्यले उपलब्ध गराएका नियम, कानुन, नीति र कार्यक्रमहरूकोबारेमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने।
	 ६.५. विपद् जोखिम न्युनीकरण र सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी, शिक्षा तथा सचेतना जगाउने कार्यमा सञ्चार माध्यमको भूमिका वृद्धि गर्ने । साथै, त्यस्ता जानकारीहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लगायत सबैको लागि समान पहुँच भएको सुनिश्चित गर्ने ।
	 ६.३. अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी लेख रचना, फिचर आदिलाई प्राथमिकता दिने र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अपाङ्गता प्रतिको नकारात्मक सामाजिक छवी (Negative Social Image) लाई निरूत्साहित गर्ने ।
	 ६.२. सञ्चार माध्यमका कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई अपाङ्गतको सवालमा अभिमुखीकरण गराउने र सामाजिक सवालहरूको रिपोर्टिङ गर्दा अपाङ्गताका सवालहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
	 ५.४. नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित यातायात सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यातायात सेवालाई सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन जिम्मेवार हुनुपर्ने।
	 ४.८. स्थानीय तहमा समावेशी सामुदायिक जोखिम मूल्यांकन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने जसमा वासिङ्टन समूह प्रश्नावली लगायतका तथ्यांक संकलन गर्ने उपकरणहरुको प्रयोग समेत पर्दछन्। (जस्तैः सामुदायिक जोखिम सम्भाव्यता तथा क्षमता मूल्यांकन)
	 ४.६. अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी जनचेतना, सरकारी संरचना र संयन्त्रहरूलाई अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न सक्ने बनाउन क्षमता विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता विकास, आधुनिक सहायक सामग्रीको उत्पादन, प्रवर्द्धन तथा वितरण, अपाङ्गता पहिचान, प्रारम्भिक हस्तक्षेप तथा पुनर्स्थापना आदिको लागि प्राविधिक क्षमताको विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी, समावेशी शिक्षा, पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी वढाउनुपर्ने।
	 ४.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका सवालहरूमा लक्षित कार्यक्रमहरू गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, अपाङ्गता क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका संस्था र सेवामुखी कामहरूमा विज्ञता हासिल गरेका संस्थाहरूसँग सहकार्य साझेदारी गर्ने।
	 ४.३. सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरूले आफ्नो संयन्त्र भित्र काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई अपाङ्गताको नविनतम अवधारणा, सिआरपीडी, नेपालले अबलम्बन गरेको परिभाषा र वर्गीकरण र नेपालमा विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू र उपलब्ध सेवा र सुविधाहरूको वारेमा पर्याप्त अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने।
	 ४.१. नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी प्रवर्द्धन, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन, भौतिक निर्माण, क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, जनचेतना, सूचना प्रविधि आदि जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरूले आफुले सहयोग र सहकार्य गरेका विकास कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्तित गर्ने र लाभान्वित समुहको तथ्याङ्क र सूचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्क राख्ने।
	 ३.७. अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि क्षेत्रगत संलग्नता तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई थप प्रबद्र्धन गर्न समुदायदेखि क्षेत्रिय तहसम्म सरकार तथा अन्य मूलप्रवाहीकरणको लागि काम गर्ने निकायहरुलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने।
	 ३.६. राष्ट्रसंघीय निकायहरूको सहयोगमा सरकार वा अन्य कुनैपनि साझेदार मार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि विकासका कार्यहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेको र यसबाट उनीहरू समान रूपमा लाभान्वित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
	 ३.५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको कार्यान्वयनको अवस्थाको वारेमा अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिसहरू दिने।
	 ३.३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरुको क्षमता विकास र परिचालन लगानी गर्नुपर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने।
	 ३.२. राष्ट्र संघीय निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारीर यसका साझेदार निकायमा अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणा र अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासंधिको बारेमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने।
	 २.७. दाता समुदायको सहयोगमा सञ्चालित सबै मानवीय तथा विकास कार्यक्रमहरु समावेशी एवं जोखिमको बारेमा सचेत भएको सुनिश्चितता गर्ने । साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लगायत सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुहहरुलाई प्राथमिकता दिन सुनिश्चित गर्ने।
	 २.६. दृष्टिविहीन व्यक्ति वा प्रिन्ट डिस्याविलिटी भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी मेराकस ट्रीटीलाई नेपालमा अनुमोदन गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने।
	 २.५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विमा कम्पनीहरूले गर्ने विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने र बैङक खाता खोल्न र एटीएम उपयोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनेगरी बनाइएका विभदेपूर्ण नीतिहरू खारेज गर्न लगाई उपयुक्त नीति निर्धारण गर्नुपर्ने।
	 २.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शसक्तिकरण, क्षमता विकास, आर्थिक शसक्तिकरण, शैक्षिक विकास, सहायक सामग्री, तालिम, सहयोगी सेवा, पहुँचयुक्त प्रविधिको प्रवर्द्धन, स्वरोजगारी तथा बजार प्रवर्द्धन, अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने पेशागत सीप र क्षमता भएको मानवस्रोत विकास तथा परिचालन, प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेपको लागि प्राविधिक क्षमताको विकास, तथ्याङ्क र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको विकास, अपाङ्गता विषयमा अध्ययन तथा अनुसंधान, पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको निर्माण तथा यस विषयमा सरोकारवालाको क्षमता विकास, अपाङ्गता सचेतिकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता विकास तथा परिचालन जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने र सरकारलाई पनि यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने।
	 २.३. विकास निकायहरूले आफ्ना विकासका कामहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि सूचना सङ्कलन गर्न तयार गरिएका प्रणाली तथा उपकरणहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्क समेत आउने गरी तयार गर्ने र यस्ता अनुगमन तथा मुल्याङ्कनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था वा सो सम्बन्धी विज्ञहरूलाई सहभागी गराउने।
	 २.१. द्विपक्षीय र वहुपक्षीय विकास निकायहरूले  आफ्ना नेपालको विकास सम्बन्धी नीति र रणनीति र अझ सिमान्तकृत समुदाय लक्षित विकास र उत्थान सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने र नेपालमा सरकारमार्फत, अन्य साझेदार मार्फत वा आफूले प्रत्यक्ष गर्ने सबै विकासका कामहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समान रूपमा लाभान्वित भएका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने।
	२. विकास निकाय /दातृ निकायहरू
	 १.२८. विद्यालय, अस्पताल तथा भवन लगायतका नयाँ निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरु सर्वमान्य संरचना र बिल्ड ब्याक बेटर जस्ता सिद्धान्तहरु पालना गरी निर्माण गरिने सुनिश्चितता गर्ने ।
	 १.२६. स्थानीय शासन संरचना तथा विपद् उद्धार समितिहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तिनीहरुका संस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व भएको सुनिश्चित गर्ने । स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, शिक्षा लगायतका अन्य क्षेत्रहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका फरक फरक आवश्यकताहरु हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गरी मानवीय सहायता सम्बन्धी कार्यलाई उमेर तथा अपाङ्गता समावेशीकरण र स्फियरको न्युनतम मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी समावेशी भएको सुनिश्चित गर्ने ।
	 १.२५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारी, सुरक्षा सम्बन्धी समाचार तथा पूर्व सूचना प्रणालीहरु विभिन्न कार्यगत सिमितता भएका व्यक्तिहरु लगायत सबै व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त ढाँचामा उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गर्ने ।
	 १.२२. साङ्केतिक भाषा, व्रेल लिपी, अडियो वुक, डेजी प्रविधि, ओसिआर, स्कृनिङ, रिडीङ सफ्टवेयर, ट्याकटाइल साङ्केतिक भाषा, स्पिच इन्टरप्रेटर, पहुँचयुक्त वेवसाइटहरू जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्चारलाई सहयोग गर्ने प्रविधि र माध्यमहरूलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्ने।
	 १.२१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनमा प्रभावपार्ने कुनैपनि प्रकारका निर्णय गर्ने प्रकृयाहरुमा वा कार्यक्रम तथा योजना निर्माण लगायत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तिनका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने।
	 १.२०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वरोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न स्वरोजगारमुलक तालिम, विउपुँजी वितरण, सहकारी प्रवर्द्धन, बचत तथा ऋण कार्यक्रम र सुलभ व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र वजार प्रवर्द्धनका कामहरू गर्नुपर्ने। 
	 १.१९. नीजि क्षेत्रको र सरकारी क्षेत्रको श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने र अपाङ्गता भएका अस्थाई शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई  स्थाई सेवामा समावेश हुन पाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने।
	 १.१७. अपाङ्गता भएका महिलाहरू विरूद्ध हुने सबै प्रकृतिका हिंसालाई शुन्य सहनशिलताको आधारमा अन्त्य गर्न र यस्ता हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्यायमा पहुँच पुर्याउन जिल्ला स्तरमा पर्याप्त सेवा, सुविधा र विशेष व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक संरक्षण र मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
	 १.१६. अपाङ्गता भएका महिला तथा युवाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ।
	 १.१५. अपाङ्गता परिचयपत्रमा भैरहेको दुरूपयोग रोक्न आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू निर्माण गर्ने र दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने । अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिकाहरूमा रहेका अस्पष्टता र अन्यौलताहरूलाई हटाउनुपर्ने । कतिपय परिभाषामा समेट्न नसकिएका अपाङ्गतालाई समेट्नुपर्ने।
	 १.१४. निरन्तर औषधी सेवन गर्नुपर्ने र नियमित स्वस्थ्योपचार र परामर्श सेवा आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै हेमोफिलिया प्रभावित व्यक्ति, मनोसामाजिक अपाङ्गता,  बौद्धिक अपाङ्गता,वहु अपाङ्गता,मेरूदण्ड पक्षघात लगायत अन्य अति अशक्त र पूर्णअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निशुल्क रूपमा औषधीउपचार र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
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